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Tuomasyhteisö ry on vuonna 1988 perustetun Tuomasmessun taustayhdistys.
Helsingistä Mikael Agricolan kirkosta ympäri maailmaa levinnyt messu vietti vuonna 2019 jo 31.
toimintavuottaan. Yhteisön tavoitteena on edelleen järjestää laadukasta, hengellisesti avaraa,
kaikille avointa jumalanpalvelusta. Tavoitteena on myös verkottua aktiivisesti ja toimia hyvänä
esimerkkinä monimuotoisesta, modernista ja ihmisläheisestä hengellisestä toimintakulttuurista.

1. JÄSENKOKOUKSET JA HALLITUS
Tuomasyhteisö ry:n jäsenkokoukset pidettiin Mikael Agricolan kirkolla:
• Kevätkokous 9.4. 2019 klo 18. Osallistujia 23.
• Syyskokous 19.11. 2019 klo 18. Osallistujia 16.
Hallituksen puheenjohtaja oli Anne Pönni ja varapuheenjohtaja Tiina Merikanto. Muut hallituksen
jäsenet olivat Meri-Anna Hintsala, Mikko Malkavaara, Marianne Heikkilä, Heikki Ruismäki,
Riitta Silvennoinen ja Antti Vuori. Jörgen Eriksson oli kokouksissa läsnä vanhemmiston
puheenjohtajan ominaisuudessa ja Hanna-Leena Nuutinen toimi hallituksen kokousten sihteerinä.
Hallituksen kokouksissa oli toisinaan mukana myös viestinnästä ja varainhankinnasta vastaava
Laura Haarlaa, toiminnanjohtaja, tuomaspappi Pirjo Kantala ja Tuomasmessujen musiikista
vastaava tuomaskanttori Inna Vintturi. Hallitus kokoontui vuoden aikana 6 kertaa.

2. JÄSENET, TYÖNTEKIJÄT JA
YHTEISTYÖKUMPPANIT
Jäsenmaksun maksaneita Tuomasyhteisön jäseniä oli 2019 lopussa 577 (2018: 514).
Jäsenlehtenä lähetettiin neljä kertaa vuodessa Askel-lehden ja Tuomasmessun yhteistyönumero
noin 600 henkilölle ja 400 lehteä jaettiin messuvieraille Tuomasmessujen yhteydessä.
Tuomasyhteisön palkattuina työntekijöinä toimivat:
• kokopäiväinen toiminnanjohtaja, tuomaspappi Pirjo Kantala, joka vastasi sekä
Tuomasmessujen jatkuvuudesta ja teologiasta että yhdistyksen hallinnosta ja taloudesta
yhdessä hallituksen kanssa. Toiminnanjohtajan vastuulla oli messujen kokoajien
kutsuminen ja saarnaajien sopiminen. Yhteistyössä messujen kokoajien kanssa etsittiin
liturgi ja messun vapaaehtoisia. Toiminnanjohtajan toimenkuvaan kuului myös yhteistyö eri
messuja järjestävien tahojen kanssa ja vastuu myös muiden tilaisuuksien, kuten
Ehtookellojen, retriittien ja vapaaehtoisten koulutuksen ja virkistyksen järjestämisestä ja
taloudesta.
• osa-aikainen (50 %) musiikinjohtaja ja tuomaskanttori Inna Vintturi vastasi
Tuomasmessujen, Kesäisten Tuomasmessujen, Ehtookellot-messujen, retriittien sekä
muiden yhteisön tapahtumien musiikin koordinoinnista.
• taloudenhoidon, kirjanpidon ja palkkojen ja palkkioiden maksun hoiti Talousasiaintoimisto
Vaarna.
• some- ja muun viestinnän ja varainhankinnan tehtäviä hoiti osa-aikaisesti Laura Haarlaa.
Tuomasyhteisön toimisto oli Mikael Agricolan kirkon sivusiivessä (Tehtaankatu 23 B) sijaitsevissa
tiloissa, jotka Helsingin seurakuntayhtymä on antanut yhteisölle käyttöön. Toimisto oli avoinna vain
sopimuksen mukaan.
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Tilintarkastajana toimi Johanna Hilden Tilintarkastusyhteisö Nexiasta ja toiminnantarkastajana
Marja Jussila.
Tuomasyhteisön tärkeimpiä yhteistyökumppaneita olivat vapaaehtoiset toimijat ja kannattajat,
heidän lisäkseen Agricola-liike, Helsingin Tuomiokirkkoseurakunta, Helsingin seurakuntayhtymä,
HelsinkiMissio, Helsingin Diakonissalaitos, RadioDei, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta,
Suomen Lähetysseura ja Kirkkopalvelut ry.
Tuomasyhteisö oli Helsingin ekumeenisen toimikunnan (HET), Suomen Ekumeenisen Neuvoston
(SEN), Kirkkopalvelut ry:n, Hiljaisuuden Ystävät ry:n ja Sinapinsiemen ry:n jäsen. Toiminnanjohtaja
osallistui mahdollisuuksien mukaan eri järjestöjen kokouksiin Tuomasyhteisön edustajana.
Toiminnanjohtaja oli kirkon jumalanpalveluselämän neuvottelukunnan jäsen, Kirkollisten
toimitusten uusia rukouksia laativan työryhmän sekä Pipliaseuran hallituksen vaalitoimikunnan
puheenjohtaja. Tuomaspappi osallistui Helsingin Tuomiokirkkoseurakunnan pappeinkokouksiin
mahdollisuuksien ja käsiteltävien asioiden mukaan. Tuomastoimistosta pidettiin yllä yhteyksiä
myös muihin Tuomasmessujen järjestäjiin, erityisesti Tampereen, Turun, Lahden ja Kuopion
Tuomasmessuihin sekä Tuomasmessusta kiinnostuneisiin ulkomailta saapuneisiin kyselyihin ja
ryhmiin.

3. TOIMINTA
3.1. Tuomasmessu
Tuomasmessua toteutettiin viikoittain joka sunnuntai Mikael Agricolan kirkossa, Tehtaankatu 23.
Tuomasmessun kohderyhmä oli edelleen kirkosta vieraantuneet, henkisyydestä ja
hengellisyydestä kiinnostuneet aikuiset etsijät, mutta myös elämässään kriisiin joutuneet uskosta ja
rukouksesta apua hakevat. Tuomasmessun kaikille avointa ilmapiiriä pyrittiin suojelemaan ja
takaamaan, että kynnys hengellisten asioiden kohtaamiseen olisi matala.
Tuomasmessut toteutettiin kirkkosalissa sunnuntaisin klo 18–20 + messujatkot kryptassa klo 2021.
• 13.1.-26.5. ja 1.9.-1.12. sekä Jouluisten laulujen Tuomasmessu 22.12. (yht. 36 messua)
• kävijöitä oli keskimäärin keväällä 355, syksyllä 424, koko vuoden messuissa 383 (2018:
424), yhteensä13 805, yhteensä 36 messua(2018: 15245, yhteensä 36 messua), myös
kesämessut mukaan luettuna 17429 hlöä, keskimäärin 355.
• kolehdit olivat keskim. 4,55e/ kävijä, yhteensä 79 337,58e (kevät, kesä, syksy)
(2018: 89 024,24 e/4,80 hlö)
• rukous- ja ehtoollisavustajia n.150
Kevät- ja syyskauden messut radioitiin suorana RadioDein kautta ja radiointi tavoitti RadioDein
ilmoituksen mukaan 10 000-15 000 kuulijaa /messu. Lisäksi messuja kuvattiin suorana nettiin ja
netin kautta tavoitettiin messun aikana 100–200 katselijaa. Messun jälkeen katselukertoja oli
satoja, jopa yli tuhat. Palvelun oli tilannut noin 500 henkilöä.
Tuomasmessujen liturgiaa uudistettiin vuonna 2019. Ensisijaisena tavoitteena oli lyhentää messua
noin puoleentoista tuntiin. Merkittävin muutos oli synnintunnustuksen siirtäminen
ehtoollisrukouksen alkuun. Muutoinkin liturgiaa karsittiin, kunnia ja kiitosvirsi jäi pois. Rukousjakso
säilytettiin entisellään, samoin ehtoollisliturgia. Lähettäminen siirtyi juontajan tehtäväksi.

4
Tuomasmessun hyvää laatua ja kiinnostavuutta pidettiin yllä kiinnittämällä erityistä huomiota
saarnoihin ja musiikkiin. Saarnaajina olivat kevätkaudella muun muassa Miikka Ruokanen, Esko
Matikainen(Helluntaikirkko), Mikko Malkavaara, Heidi Zitting, Anita Vuorela, Heikki Nenonen,
Matleena Ikola, Tommy Hellsten, Miia Moisio, Kaisa Raittila, Päivi Salmesvuori, Paul
Hoffman, Pirjo Kantala, dialogisaarna Sami Pihlström ja Olli Valtonen, Laura Malmivaara,
Eero Huovinen, Olli Valtonen, Olli Seppälä, Tiina Tasmuth, Atte Korhola, Teemu Laajasalo.
Syyskaudella saarnasivat Olli Valtonen, Henry Morgan, Marja Pentikäinen, Tommy Hellsten,
Heli Pruuki, Kati Koskinen, Timo Lappalainen, Mari-Anna Stålnacke, Isä Heikki Huttunen
(ort.),Eero Junkkaala, Jari Sinkkonen, Leena Huovinen, Teemu Laajasalo, Irja Askola.
Lisäksi Tuomiosunnuntaina 24.11. saarnana oli Tuomasyhteisön draamaryhmän esitys Pia
Perkiön käsikirjoittamasta näytelmästä Samalla mitalla. Kirkkodraaman ohjasi Jouni Laine.
Liturgeina olivat Pirjo Kantala, Mari-Anna Auvinen, Tuomas Meurman, Timo Lankinen, Kati
Pirttimaa, Katri Jussila, Pirkko Järvinen, Elina Antikainen, Meri-Anna Hintsala, Antti
Siukonen, Outi Hänninen, Freija Özcan, Anna-Maija Viljanen, Marianne Heikkilä, Jaana
Räntilä, Ilkka Kantola, Karoliina Vidgren, Kari Kanala, Sanna Uusitalo, Hanna Vuollo, Tapio
Koivu, Tuija Samila, Elina Vaittinen, Matti Peiponen, Anna-Leena Verkasalo, Mikko
Malkavaara.
Kaikki Tuomasmessujen kokoajat ja esirukousjohtajat, liturgit, saarnaajat ja muusikot löytyvät
vuosikertomuksen liitteenä olevista kausilistoista.
Vetovoimaisimpia Tuomasmessuja olivat:
3.3. Laskiaissunnuntain Tuomasmessu, saarna Tommi Hellsten, liturgina Meri-Anna Hintsala.
Musiikissa Inna Vintturi, Mari Torri-Tuominen ja lasten ja nuorten kuoro Taatelit. Osallistujia 667.
21.4. Ylösnousemuksen Tuomasmessu, saarna piispa emeritus Eero Huovinen, liturgina Pirjo
Kantala, musiikissa Musiikissa Markku Pihlaja ja pääsiäisen juhlaorkesteri. Osallistujia 675.
9.6. Helluntain kesäinen Tuomasmessu, saarna piispa emerita Irja Askola, liturgina Tapio Koivu.
Musiikissa Lähetysseuran nuorten projektikuoro Cumina. Osallistujia 405.
1.9. Tuomasmessu, saarna Olli Valtonen, liturgina Pirjo Kantala, musiikissa Inna Vintturi ja
Tuomaskuoro Juha Vintturin johdolla. Osallistujia 512.
1.12. Ensimmäisen adventin Tuomasmessu, saarna piispa Teemu Laajasalo, liturgina Pirjo
Kantala, musiikissa Inna Vintturi ja Tuomaskuoro. Musiikkivieraana Maria Ylipää, Tove ja Jukka
Leppilampi sekä Vocal Motion 6-kvartetti Namibiasta. Osallistujia 867.
22.12. Jouluisten laulujen Tuomasmessu, saarna piispa emerita Irja Askola, liturgina Mikko
Malkavaara. Musiikissa Inna Vintturi ja jouluorkesteri. Musiikkivieraana Pepe Willberg.
Tuomasmessut toteutettiin pääasiassa vapaaehtoisvoimin. Jokaisen Tuomasmessun
toteuttamiseen osallistui noin 60–70 vapaaehtoista. Palkkioita maksettiin muusikoille,
äänentoistajille, videoinnista ja Minituomas-pyhäkoulusta vastaaville. Messujen kokoajat ja muut
keskeisiin vastuutehtäviin nimetyt vapaaehtoiset olivat Tuomasmessun käytännön toteutuksen
avainhenkilöitä.
Messutoiminnan talous perustui kolehtituottoihin. Tuomasmessulle kokonaan kerättiin 21 kolehtia.
Jokaisesta kolehdista puolet tai vähintään 1000 euroa käytettiin kattamaan messusta aiheutuvia
kuluja ja loput tilitettiin eteenpäin. Kolehdin laskemisesta messuissa vastasi Tiina Hetemaa.
Rukousalttareista ja rukouksien päivittämisestä vastasi Irene Leino yhdessä alttaritiimin kanssa.
Tuomasmessujen tarpeistosta vastasivat vuoden 2019 aikana Leila Lukander-Pajula ja Maaret
Laurila. Kalustosta ja sen pystyttämisestä ennen jokaista messua vastasivat Wahid Hosaini ja
Voitto Kotiaho. Messujen kokoajia ja esirukousjohtajia avustivat lähes kaikissa messuissa
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koordinaattoreina vuorollaan toimivat Pekka Korhonen, Hanna-Leena Nuutinen, Liisa
Väätäinen ja Leila Lukander-Pajula.
3.2. Kesäinen Tuomasmessu
Kesäinen Tuomasmessu oli rakenteeltaan yksinkertaisempi Tuomasmessu ja usein juontajana ja
esirukousjohtajana toimi sama henkilö samoin kuin liturgian ja saarnan toimitti useimmiten sama
pappi. Ehtoollista jaettiin intinktioehtoollisena kuudessa jakopisteessä.
Kesäinen Tuomasmessu pidettiin kirkkosalissa klo 19.00 – 20.30
Aika: 2.6.–25.8. (yht. 13 messua)
Kävijät: keskimäärin 279 henkilöä/ messu, yhteensä 3624 (2018: 255/ 3310).
Jokaisella kesämessulla oli kokoaja, joka useimmiten toimi myös esirukousjohtajana. Kokoajien
tukena käytännön järjestelyissä toimivat vuorotellen Liisa Väätäinen, Hanna-Leena Nuutinen,
Laura Haarlaa ja Pirjo Kantala.
Kesämessuissa toimi liturgina ja/tai saarnaajana muun muassa Jaana Räntilä, Irja Askola, VeliMatti Kärkkäinen, Pirjo Kantala, Tiia Lehtonen, Eevu Heikura, Matti Peipponen, Tero Vaarna,
Outi Hänninen, Atte Korhola, Kati Pirttimaa, Henri Järvinen, Tapio Koivu.
Kesämessujen musiikista vastasi Inna Vintturi. Hänen lisäkseen musiikinjohtajina toimivat
Tuomasmessuista tutut musiikinjohtajat. Suurin ero musiikissa Kesämessujen ja Tuomasmessujen
välillä oli se, että Tuomaskuoro ei osallistunut Kesämessuihin. Musiikinjohtaja ja esilaulajat
huolehtivat myös kuoron osuuksista.
3.3. Erityismessut
Jumalanpalveluspäivien Tuomasmessu pe 29.3.klo 18 yhteistyössä Helsingin hiippakunnan ja
jumalanpalveluspäivien organisaation kanssa. Messussa saarnasi amerikkalainen Paul Hoffman,
tulkkasi Leila Valtonen, liturgina Pirjo Kantala. Musiikista vastasi Inna Vintturi yhtyeineen sekä
Tuomaskuoro Juha Vintturin johdolla. Musiikkisvieraana oli oopperalaulaja Aarne Pelkonen.
Osallistujia 375 hlö.
Kiirastorstain messu 29.3. Messun alussa draama Maria Egyptiläinen, Jouni Laine. Liturgina
Olli Valtonen. Musiikki Inna ja Juha Vintturi, soitinyhtye ja kuoro. Osallistujia 172 hlö.
Lasten ja kaikenikäisten joulutapahtuma, lapsille ja perheille suunnattu erityismessu 15.12.
klo 17 Saarna ja liturgia Anita Ahtiainen, musiikissa Mari Torri-Tuominen ja Inna Vintturi,
soitinyhtye ja lasten ja nuorten kuoro Taatelit. Yhteistyössä Nuoren kirkon kanssa. Kolehti
kokonaisuudessaan Pelastusarmeijan Joulupata keräykseen. Osallistujia 134, josta lapsia noin 40.
Jouluisten laulujen Tuomasmessu 22.12. klo 18.00. Saarnasi piispa emerita Irja Askola,
liturgina Mikko Malkavaara. Musiikissa Inna Vintturi ja jouluorkesteri sekä Tuomaskuoro.
Osallistujia 699 hlö.
3.4. Messuja tukevat toiminnot
3.4.1. Messujen äänentoisto, radiointi ja videointi
Kunnollinen ja ammattimaisesti toteutettu äänentoisto on olennainen osa Tuomasmessua.
Äänentoistosta ovat ansiokkaasti huolehtineet Joonas Saikkonen, Veera Vallinkoski, Juha
Liesilinna, Tuomas Haimakainen, Joonas Kaartti, Anssi Vättö ja Niko Laasonen.
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RadioDei lähetti Tuomasmessun suorana lähetyksenä joka sunnuntai. Radioinnista vastasi Aku
Lundström. Kristityt yhdessä ry. keräsi radioinnin rahoituksen. Osallistujia radion kautta
RadioDein arvion mukaan oli noin 10 000-15 000. Tuomasmessu on yksi RadioDein
suosituimmista ohjelmista.
Videotiimi kuvasi Agricolan kirkon videotekniikan avulla kaikki Tuomasmessut (ei kesämessuja)
vuoden 2019 aikana YouTube -lähetyksinä. Videoinnista maksettiin korvausta kuvaajille.
Videotiimistä ja sen toiminnasta vastasi Jukka-Pekka Kantala. Kuvaajina toimivat myös Outi
Talvitie ja Vesa Rajala. Messuun osallistui striiimauksen seuraajia messun aikana 100-200,
tilaajia YouTube-taltioinnilla oli noin 500 ja seuraavien viikkojen aikana taltioinnin lataukset
nousivat messusta riippuen noin 700-1800:aan.
Radion ja internetin kautta messuun osallistuvien oli mahdollista lähettää esirukouspyyntöjä
Tuomasyhteisön www-sivujen kautta tai kännykällä tekstiviestinä. Esirukouspyyntöjä
tekstiviesteinä tuli noin 50-70/messu ja nettisivujen kautta noin 60-70 esirukouspyyntöä viikossa.
3.4.2. Tuomasmessun tulkkaus
Tuomasmessuja tulkattiin englanninkielelle harvakseltaan, kun tiedettiin ryhmän tai useamman
ihmisen olevan tulkkauksen tarpeessa. Tulkkauksia hoiti Matti Verkasalo tai Laura Haarlaa.
3.4.3. Messujatkot
Messujatkot järjestettiin kevät- ja syyskaudella kirkon kryptassa lähes joka messun jälkeen.
Jatkoilla vieraita oli keskimäärin 115 hlöä/kerta. Tukkukäynneistä vastasi Risto Knuuttila. Ulla
Eirola hoiti yhteyksiä leipomoliikkeeseen, joka lahjoitti ylijäämäpullia ja leipää. Aktiivisia
messujatkojen järjestäjiä olivat Anna Rautalinko, Riitta Silvennoinen, Eva Ratinen, Hilkka
Eriksson, Raili Lehtonen ja Jaana Mäkinen. Myös muutamia uusia liittyi syksyllä jatkoryhmään.
Muusikkojen välipalasta ja minituomaiden tarjoilusta vastasi Soppasunnuntaitiimi ja/tai
messujatkotiimi.
3.4.4.Minituomaat
Tuomasmessun alkuosan, n. klo 18-19 välisenä aikana kokoontuivat Minituomaat; 3-12 -vuotiaat
pyhäkouluhetkeen Agricolan kirkon lasten kerhotiloihin yhteensä 35 kertaa. Minituomaissa lapset
leikkivät ja askartelivat, osallistuivat pyhäkouluhetkeen ja saivat iltapalan. Pyhäkouluhetken
pohjana oli Kerhonohjaajan kirja. Raamatun kertomuksia tehtiin eläväksi mm. piirtämällä ja
keskustellen. Kirkkovuoden tapahtumien lisäksi pyhäkoulussa huomioitiin myös muita tärkeitä
päiviä.
Yhteensä vuoden 2019 aikana Minituomaissa oli 184 lasta, keskimäärin 5,4/kerta.
Minituomas-toiminnasta vastasi tuomaspappi Pirjo Kantala yhdessä ohjaajina toimivien nuorten
kanssa. Ohjaajia oli vuoden aikana 8.

3.4.5. Avoin messukokous
Avoin messukokous järjestettiin kerran kuussa, kuukauden toisena tiistaina klo 17.30 Agricolan
kirkon kahvilassa. Vanhemmistolla oli vetovastuu avoimista messukokouksista.
Kokouksen kokoonkutsujina ja puheenjohtajina toimivat vanhemmiston puheenjohtaja Jörgen
Eriksson tai varapuheenjohtaja Minna Gustafsson. Sihteerinä toimi tuomaspappi tai -kanttori.
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Messukokoukseen kokoonnuttiin 8 kertaa. Kävijöitä oli keskimäärin 10/kerta.
Messukokouksessa käytiin läpi menneitä ja tulevia Tuomasmessuja ja muita Tuomasyhteisön
tapahtumia. Avoimen messukokouksen tavoitteena on tukea messujen kokoajia ja huolehtia, että
vastuutehtävät ja tekijät ovat ajan tasalla. Avoimen messukokouksen ilmapiiri on avoin ja siellä on
myös mahdollista puuttua toiminnassa ilmaantuneisiin puutteisiin ja ongelmiin ja esittää
parannusehdotuksia toimintaan.

4. MUSIIKKI
4.1. Musiikkitoiminnan sisältö
Tuomasyhteisön musiikkitoiminnan tarkoituksena oli vuoden 2019 aikana järjestää musiikkia
Tuomasyhteisön tilaisuuksiin, kuten viikoittaisiin Tuomasmessuihin, kerran kuukaudessa
järjestettäviin Ehtookelloihin sekä kesällä viikoittaisiin kesämessuihin. Lisäksi musiikkia on
järjestetty satunnaisiin tilaisuuksiin kuten esim. Jaetut eväät -jumalanpalveluspäiville ja
vapaaehtoisten kokoontumisiin.
4.2. Tuomasmessujen musiikki
Tuomaskanttori Inna Vintturi vastasi Tuomasmessujen musiikin koordinoinnista, kehittämisestä ja
paljolti myös musiikin johtamisesta. Inna oli vastuussa bändistä tai kuorosta 33:ssa messussa
37:stä talvikauden messusta. Toimenkuvaan kuului käytännön musisoinnin ohella yhteydenpito
muihin musiikinjohtajiin, kuoronjohtajiin, tuomaspappiin, juontajiin, kuorolaisiin, miksaajiin,
tuomashallitukseen, esiintyviin artisteihin, vieraileviin kuoroihin sekä messumusiikista
kiinnostuneisiin musiikinvetäjiin ympäri Suomea. Tuomaskanttori vastasi myös radiointiin liittyvistä
teostoilmoituksista, jotka laaditaan minuutin tarkkuudella joka messusta.
Työhön kuului myös merkittävänä osana vastuu Tuomaskuoron ja pienempien lauluryhmien
harjoituksista ja kehittämisestä. Tuomasmessun tai kesämessun musiikinjohtajina toimivat vuoden
2019 aikana Innan lisäksi seuraavat 12 henkilöä:
Tuomas Hautala, Mikko Helenius, Taneli Helminen, Petri Kangas, Anna Kiiski, Tuuli Malve,
Ville Myllykoski, Markku Pihlaja, Ilona Saarikoski, Maija Sihvola, Miika Vintturi ja Antti Vuori.
Musiikinjohtaja kokosi messua varten mieleisensä ja pyhän teemaan ja sovituksiin soveltuvan
esilauluryhmän ja soitinyhtyeen. Tuomasmessujen musiikkityylit vaihtelivat musiikinjohtajasta
riippuen: välillä Tuomaslaulut kaikuivat pop- tai lattarityyliin ja välillä taas swingin tai gospelin
tahtiin. Joskus seurakuntaa säesti jousikvartetti, välillä jazzyhtye, kansanmuusikkopoppoo tai
Taizé-soitinyhtye. Tuomasmessun muusikkolistoilla oli n. 180 nimeä, osa näistä aktiivisia ja osa
ehkä kerran vuoden aikana messussa vierailleita.
Tuomasmessun musiikkiin panostetaan joka sunnuntai merkittävästi. Musiikinjohtajat tekevät
messuun sovituksia ja kutsuvat taitavia muusikoita säestämään yhteislauluja. Laulupuolta tukevat
esilaulajat sekä kuoro. Radiointi ja videointi pakottavat tuottamaan laadukasta musiikkia jokaiseen
messuun.
Musiikillisia erityisvieraita ja -tapahtumia messuissa olivat 2019 aikana:
24.2. Maja Mannila ja Johannes Granroth jazz-yhtye Peelasta
3.3. Reeta Vestman, Taatelit-lapsikuoro
17.3. Taizé-laulujen Tuomasmessu
24.3. Gospel Helsinki -kuoro
29.3. Jaetut eväät -jumalanpalveluspäivät: oopperalaulaja Aarne Pelkonen.
14.4. Tommi Kalenius ja Ninni Poijärvi
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21.4. Pääsiäisen puhallinorkesteri Markku Pihlajan johdolla
28.4. Harpisti Katri Tikka
5.5. Taatelit-lapsikuoro
9.6. Cumina-kuoro
16.6. David Lyle Morris, uusiseelantilainen ylistysmusiikin laulaja ja evankelista.
1.9. Reeta Vestman ja Hannu Lepola
29.9. Maria Ylipää ja Jukka & Tove Leppilampi.
20.10. Grex Musicus -kuoro
27.10. Musta lammas -kuoro
3.11. Tuohus-kuoro & Radio Dein syntymäpäivät
10.11. Taatelit-lapsikuoro
24.11. Kirkkodraama Samalla Mitalla
1.12. Maria Ylipää, Jukka & Tove Leppilampi. Vocal Motion 6 -kvartetti Namibiasta.
15.12. Perheiden messu; Taatelit-lapsikuoro.
22.12. Pepe Willberg
4.3. Tuomaskuoro
Tuomaskuoron ensisijainen tehtävä oli valmistautua Tuomasmessuihin ja toimia siellä
esilauluryhmänä ja seurakunnan laulun tukijana. Tuomasyhteisön kuorotoiminnasta vastasi
vuonna 2019 tuomaskanttori Inna Vintturi. Kuoronjohtajina toimivat myös Tuuli Malve, Juha
Vintturi ja Hilkka Kangasniemi.
Kuoron kokonaisvahvuus lukuvuoden aikana oli 45 jäsentä. Yhdessä Tuomasmessussa lauloi
kevätkaudella keskimäärin 15 ja syyskaudella keskimäärin 18 laulajaa. Kuoroharjoituksia pidettiin
sunnuntaisin ennen Tuomasmessua klo 16 – 17.30 Café Agricolassa. Kuoro oli mukana
messuissa kevätkaudella 20 kertaa sekä syyskaudella 13 kertaa eli yhteensä 33 kertaa. Lisäksi
vuoden aikana pidettiin 12 erillisharjoitusta messuja ja kynttiläkonserttia varten. Harjoitustunteja ja
keikkoja tuli yhteensä vuoden aikana 164 h.
Tuomaskuoro osallistui myös 29.3. Jaetut eväät -jumalanpalveluspäiviin sekä 10.12.
HelsinkiMission televisioitavaan Kynttiläkonserttiin Agricolan kirkossa. Kuoro lauloi tilaisuudessa
Inna Vintturin johdolla yhteislauluissa ja artistien lauluissa. Kapellimestari Leri Leskinen oli saanut
konserttiin esiintyjiksi useita nimekkäitä artisteja: Konsertissa esiintyivät Samuli Edelman ja Suora
Lähetys, Suvi Teräsniska, Hanna Pakarinen, Reino Nordin ja Jesse Kaikuranta.
4.4. Ehtookellot-kuoro ja Tuohus-kuoro
Ehtookellojen kuorossa lauloi keskimäärin 13 – 20 laulajaa. He vastasivat Ehtookellot-messun
laulupainotteisesta musiikista pianistin, huilun ja sellon kanssa. Ehtookelloja varten on käännetty
uusia lauluja Iona-yhteisöstä. Musiikillinen ilme on rauhallisempi ja akustisempi kuin
Tuomasmessussa. Ehtookellot-messuja vietettiin vuoden aikana 7 kertaa ja kuoro oli mukana joka
kerta.
Tuohus-kuoro oli kuorona toukokuussa äänitetyn ”Että äänesi kuulisin” – rukouslauluja -levyllä.
Tähän liittyen pidettiin kevään aikana useita harjoituksia. Levynjulkaisukonsertti pidettiin 21.9.
Agricolan kirkossa. Yhtyeenä toimivat Rukouslauluja-levyn tekijät, Tuomasmessusta tutut Antti
Vuori, Pekka Nyman ja Antti Suonio. Tuohus-kuoro oli mukana myös Radio Dein syntymäpäivän
Tuomasmessussa 3.11. Harjoitustunteja, levytystä ja keikkoja tuli yhteensä vuoden aikana 57
tuntia. Kuorossa oli mukana 20 laulajaa. Tuohusta johti Juha Vintturi.
4.5. Lasten ja nuorten kuoro Taatelit
Tämä vuosi oli Taatelit-kuoron ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Kuoron johtajana toimi
tuomasaktiivi, Nuori kirkko ry:n musiikkikouluttaja Mari Torri-Tuominen sekä kanttori Sini Nikku.
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Tässä kuorossa tärkeää on liike, rytmi, draama ja musisoinnin ilo. Messussa laulettiin gospelia,
lastenlauluja, tuomaslauluja ja muita kivoja lauluja maailmalta. Raamatun tekstejä, liturgiaa ja
saarnoja elävöitettiin draaman ja laulun keinoin. Kuorossa oli 11 jäsentä. Harjoituksia pidettiin
Agricolan bänditilassa 16 kertaa sunnuntaisin klo 16.30 – 17.30 ja kuoro esiintyi vuoden aikana
Tuomasmessuissa 4 kertaa.
***
Tuomasmessun kuorojen kanssa työskenneltiin vuoden 2019 aikana yhteensä 261 tuntia. Määrä
sisältää Tuomasmessut, Ehtookellot, Tuohuksen ja Taateleiden keikat sekä harjoitukset näihin.
Kuorojen harjoitustoiminnalle saadaan taloudellista tukea Agricola-koulutuskeskukselta.

5. HILJAISUUDEN TOIMINTA
Hiljaisuuden toiminnan keskeisiä toimintamuotoja olivat vuonna 2019 Ehtookellot-messu Kallion
kirkossa yhteistyössä Kallion seurakunnan kanssa sekä yksi retriitti Tallinnan Birgittalaisluostarissa. Lisäksi järjestettiin yksi hiljaisuuden päivä Agricolan kirkon kryptassa.
Ehtookellot-messu toteutettiin Kallion kirkossa vuoden 2019 aikana 7 kertaa,
19.1.,9.2., 9.3., 13.4., 7.9., 19.10.ja 23.11. Osallistujia oli yhteensä 576, keskimäärin 83/messu
(2018: 92).
Ehtookellot-messu tuomaitten tapaan sai vaikutteita Iona yhteisöstä Skotlannista. Hiljainen
musiikki ja rukous alkoivat kirkkosalissa klo 17. Samalla oli mahdollisuus siunaukseen, öljyllä
voiteluun ja rukoukseen parantumisen kehään polvistumalla. Hiljaisen jakson jälkeen seurasi lyhyt
messu. Tulevan sunnuntain psalmi ja evankeliumi sekä puhe johdattelivat sunnuntain teemaan ja
ehtoollisen viettoon. Messun liturgian rukoukset ja monet lauluista olivat ekumeenisen Ionayhteisön materiaalia. Yhteisön hengellisyyteen kuuluu raikas liturginen elämä, rauhan ja
oikeudenmukaisuuden edistäminen sekä toiminta luonnon hyväksi.
Musiikki toteutettiin pienen, erikseen kootun kuoron kanssa Inna ja Juha Vintturin johdolla.
Lauluja säesti myös piano, huilu ja sello. Liturgian ja johdantopuheen sunnuntain
evankeliumitekstiin piti tuomaspappi Pirjo Kantala. Avustamassa oli lukijana Jörgen Eriksson,
Matti Verkasalo ja avustajina kolme vapaaehtoista.
Hiljaisuuden joogaa järjestettiin Agricolan kirkon voimistelusalissa joogaohjaaja, sairaalapastori

Heli Harjunpään johdolla 10.3., 17.3., 24.3., 31.3. klo 15.30-16.45. Ryhmässä oli 25 osallistujaa.
Tuomasyhteisön hiljaisuuden retriitit pidettiin seuraavasti:
• Hiljaisuuden joogaretriitti 24.-26.5.19 Tallinnan Birgittalaisluostarissa, ohjaajina Heli
Harjunpää, Pirjo Kantala ja Inna Vintturi, 21 osallistujaa

Kaikille avoin, osin englanninkielinen ja Tuomasyhteisön kanssa yhteistyössä toteutettu
Kristillisen mietiskelyn ryhmä - Christian Meditation jatkoi noin tunnin mittaisia ohjattuja
mietiskelykokoontumisia Mikael Agricolan kirkon kappelissa joka toinen tiistai klo 18 läpi vuoden.
Ryhmän vastuuhenkilö oli Timo Huotari.
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6. VANHEMMISTO
Tuomasmessun vanhemmisto toimii yhdyssiteenä messun palvelutehtävissä toimivien välillä.
Tuomasyhteisön syyskokouksessa 2018 vanhemmiston jäseniksi vuodelle 2019 kutsuttiin kaikki
rukous- ja ehtoollisavustajat, vastuuhenkilöt, tiimien ja ryhmien vetäjät, aktiivisesti mukana olevia
pappeja sekä muutamia muita messun tukijoita.
Vanhemmiston jäsenyyden ehtona oli Tuomasyhteisön jäsenmaksun maksaminen. Yhteensä
vanhemmistossa oli n. 150 jäsentä.
Vanhemmiston puheenjohtajana toimi Jörgen Eriksson, varapuheenjohtajana Minna
Gustafsson. Vanhemmistolla oli vetovastuu avoimista messukokouksista.
Vanhemmisto järjesti keväällä vapaaehtoisille yhteisen illanvieton Laajarannassa 27.5.
salaattien, grillimakkaran ja herkuttelun merkeissä. Lisäksi tutustuttiin toisiimme pienen leikin
välityksellä, keskusteltiin ja laulettiin. Mukana oli n. 60 ihmistä.
Vanhemmisto yhteistyössä tuomaspapin, Kalevan Marttojen ja HelsinkiMission kanssa järjesti
ensimmäisenä adventtina 1.12. klo 16 yhteisen jouluisen aterian HelsinkiMission senioreille ja
Tuomasyhteisön vapaaehtoisille. Tilaisuuteen osallistui noin 187 ruokailijaa.
Vanhemmiston puheenjohtaja Jörgen Eriksson osallistui hallituksen kokouksiin. Puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja kuuluivat jäseninä nimitysvaliokuntaan, joka teki ehdotuksen Tuomasyhteisön
hallituksen uusiksi jäseniksi vuodelle 2020. Nimitysvaliokunnan muita jäseniä olivat Anne Pönni ja
Topi Haarlaa.

7. KESKUSTELUSARJAT, KOULUTUS JA MUUT
VAPAAEHTOISTAPAHTUMAT
7.1. Rukous- ja ehtoollisavustajakoulutus
Vuoden 2019 elokuussa aloitettiin uusi rukous- ja ehtoollisavustajakoulutus. Koulutukseen valittiin
22 osallistujaa. Kouluttajina olivat psykoterapeutti, pastori Jaana Räntilä ja Pirjo Kantala
teemoista Rukousavustaminen Tuomasmessussa ja sielunhoidon perusteet sekä auttava
kohtaaminen ja jumalakuvat sekä pari ja seksuaaliterapeutti TT Heli Pruuki aiheesta Sukupuoli,
seksuaalisuus ja parisuhde. Koulutukseen liittyy myös kasvuryhmät, joita ohjasivat Mailis
Korkiakangas, Juki Orpana, Eva Kanerva ja Jörgen Eriksson. Koulutus jatkuu kevätkaudella
2020 Sairauden ja kriisien, mielenterveysongelmien ja kuoleman sekä riippuvuuksien ja päihteiden
käyttäjien kohtaamisella rukousavustajan tehtävässä. Koulutukseen kuuluu myös retriitti.
Koulutuksen kokonaistuntimäärä on noin 70 tuntia.
7.2. Pienryhmätoiminta
Vuoden 2019 aikana pienryhmätoimintaa kehitettiin merkittävästi. Laura Haarlaa toimi aktiivisesti
pienryhmätoiminnan käynnistäjänä vapaaehtoisperiaatteella. Pienryhmätoiminnan tavoitteena

oli luoda turvallinen paikka, jossa ihmiset voivat kokea yhteyttä, kantaa toisiaan rukouksin
ja kasvaa hengellisesti. Ryhmäläiset saivat mahdollisuuden tutustua syvemmin toisiinsa.
Näin messussa tuntee enemmän ihmisiä ja saa kokea kuuluvuutta. Tärkeintä oli kuitenkin
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mahdollistaa vertaistukea hengellisiin kysymyksiin ja kasvuun. Pienryhmät kokoontuivat
vetäjien kodissa joka toinen viikko.
Toukokuussa pidettiin pienryhmäpilotti, joka sisälsi perehdytyksen hengellisen kasvupolun
aineistoon, joka on Hengen Uudistus Kirkossamme ry:n kokoama materiaali. Tämä
koulutus oli tarjolla kaikille, joita voisi kiinnostaa pienryhmätoiminta. Mukaan kutsuttiin
varsinkin niitä, jotka voisivat ottaa vetovastuun pienryhmästä. Tapaamiset olivat klo 1820:30 Agricolan kahvilassa:
ti 7.5. Johanna Sandberg perehdytti hengelliseen kasvupolkumateriaaliin
Miten luoda turvallinen ja armollinen ryhmäkulttuuri?
Mikä on hengellinen kasvupolku? Miten sitä voi hyödyntää pienryhmässä?
ti 14.5. Pienryhmässä keskityttiin oman elämäntarinan kerrontaan.
ti 28.5. Pienryhmä hengellisen kasvupolun materiaalia hyödyntäen. Keskustelua ja
kysymyksiä.
Pilottiin osallistui 10-15 henkilöä, joista 5 ilmoitti olevansa kiinnostunut pienryhmän
vetämisestä. Vetäjä + apuvetäjä menetelmällä saimme syksy 2019 kokoon kolme
pienryhmää: Kauklahteen, Pohjois-Tapiolaan ja Tuomasyhteisön toimistolle.
Mahdollisuutta nuorten miesten pienryhmään tarjottiin myös, mutta ilmoittautumisia ei
tullut. Ryhmät alkoivat syyskuussa ja kokoontuivat joka toinen viikko. Ryhmiin osallistui 57 henkilöä. Ryhmät jatkuivat kevätkaudella yhtä lukuun ottamatta, toisaalta yksi ryhmä
syntyi lisää.
7.3. Rukousryhmät
Tuomasmessun rukousryhmissä rukoiltavat esirukouspyynnöt tulivat kolmen rukouskanavan
kautta: messun rukousjakson aikana rukouslapuille kirjoitetut rukouspyynnöt, messun aikana
tekstiviesteinä lähetetyt rukouspyynnöt ja netin kautta lähetetyt rukouspyynnöt. Rukousryhmissä,
joita oli seitsemän, rukoiltiin kaikkien jätettyjen rukouspyyntöjen puolesta. Vuonna 2019 netin
kautta tuli tuhansia rukouspyyntöjä. Rukouspyynnöt rukoilijoille toimitti Kirsi-Marja Rantanen
ja Eva Ratinen. Rukousryhmille jätettiin yhteensä noin 10 000 rukouspyyntöä.
Rukousryhmien koordinaattorina toimi Liisa Väätäinen. Kotona kokoontuvien rukousryhmien
lisäksi kirkolla kokoontui Askel-lehden esirukouspyyntöjen puolesta rukoileva ryhmä tuomaspapin
johdolla ja tiistai-aamun avoin rukousryhmä Laura Haarlan johdolla.
7.4. Soppasunnuntai
Soppasunnuntait, yhdessä keittämisen ja syömisen iltapäivät, jatkuivat kryptassa sunnuntaisin
ennen messua klo 15-18. Sekä syys- että kevätkaudella Soppasunnuntai järjestettiin kevätkaudella
kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina, syyskaudella kuukauden viimeisenä yhteensä 9 kertaa ja
syömässä kävi yli 1000 henkilöä, keskimäärin 120/kerta ja tekemässä oli 5-12 henkeä. Sopasta
saattoi maksaa pienen omakustannushinnan tai syödä ilmaiseksi. HelsinkiMissio tuki taloudellisesti
Soppasunnuntain toimintaa. Vastuuhenkilöt Soppasunnuntain toiminnassa olivat Risto Knuuttila,
Anna Rautalinko, Erika Nenonen ja Juhani Vuonti, Ulla Eirola ja Arja Tolvanen.
7.5. Tuomastiistait
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•

•
•

•

alkuvuodesta 2019 kuukauden ensimmäisenä tiistaina kokoontui Tiistain pulssi,
vapaamuotoista keskustelua kahvin/teen äärellä. Keskustelua ohjailivat Jörgen Eriksson
ja Minna Gustafsson.
kuukauden toisena tiistaina kokoonnuttiin avoimeen messukokoukseen. Puhetta johti
Jörgen Eriksson. Menneiden ja tulevien messujen läpikäyntiä.
kuukauden kolmantena tiistaina kokoontui Business Forum, työelämän kysymysten
ympärille kokoontuva ryhmä. Ryhmän työskentelystä vastasivat yritysvalmentaja Sami
Niemi, apuvetäjinä Laura ja Topi Haarlaa.
kuukauden viimeisenä tiistaina kokoontui hengellisen matkakumppanuuden ryhmä KirsiMarja Rantasen ja Jaana Themanin johdolla.

7.6. Death Café - keskustelua kuolemasta
Death Cafe iltaa vietettiin 31.10. klo 18 Agricolan kirkon kahvilassa. Illan juonsi erikoistoimittaja
Tiina Merikanto. Ilta alkoi Terhokodin ylilääkäri Annika Riskan ja sosiaalihoitaja Carita Olkkosen
sekä sairaalasielunhoidon asiantuntijan Virpi Sipolan alustuksilla kuolevan kohtaamisesta. Diakammattikorkeakoulusta Piia Kekäläinen oli myös yhteistyökumppanina ja toi tilaisuuteen
kokemusasiantuntijan. Ilta jatkui kysymyksillä ja vilkkaalla keskustelulla. Mukana oli noin 80
osallistujaa, jotka eri tavoin olivat halukkaita kuulemaan ja käsittelemään kysymystä kuolevan
kohtaamisesta ja kuolemasta.
Death Café järjestettiin yhteistyössä Terhokodin, Diak Ammattikorkeakoulun, kirkon sielunhoidon

erityisasiantuntijan ja Tuomasyhteisön kesken. Death Café iltoja on tarkoitus jatkaa edelleen.

8.TIEDOTUS JA VIESTINTÄ
Tuomasyhteisön viestinnän tavoitteena oli lisätä mielenkiintoa osallistua Tuomasmessuun ja sen
eri tapahtumiin sekä tukea Tuomasyhteisön yhteisöllisyyttä.
Toiminnanjohtaja vastasi tiedotuksesta ja viestinnästä. Vuoden 2019 alusta viestintää ja tiedotusta
koordinoimaan palkattiin Laura Haarlaa, joka keskittyi erityisesti sosiaalisen median viestintään.
Viestinnän pääkanavia olivat tuomasmessu.fi -sivusto, Tuomasmessun Facebook- ja Instagramsivut sekä sähköinen uutiskirje. Laura Haarlaa toteutti myös sähköisen uutiskirjeen lähettämisen
kerran kuukaudessa.

Sosiaalisen median viestinnässä Laura Haarlaa keskittyi luomaan positiivista sisältöä ja
tekemään Tuomasmessua tutuksi somessa liikkuville ihmisille. Tavoitteena oli myös
mainostaa messuja ja tekijöitä sekä tuoda sunnuntain saarna-aiheita esille vielä
seuraavalla viikolla. Joka viikko tehtiin viisi postausta Instagramiin ja Facebookiin. Sen
lisäksi kaikista tapahtumista luotiin tapahtuma Facebookiin ja nettisivuille. Käyttäjien
kommentit huomioitiin tykkäämällä niistä tai vastaamalla niihin. Alkuvuodesta otettiin
somejulkaisuja varten käyttöön Planoly appi, jonka kautta päivitykset ajastettiin
samanaikaisesti Instagramiin ja Facebookiin. Tämän seurauksena vuoden 2019 aikana
saatiin 120 seuraajaa lisää erityisesti nuorten käyttämään Instagramiin. Tuomasmessun
sosiaalisen median sivujen sisällöt näki kaiken kaikkiaan yli 50 000 henkilöä.
Oman Tuomasmessu-lehden sijasta vuoden 2019 aikana ilmestyi neljä kertaa Askel-lehden ja
Tuomasmessun yhteistyönumero, joka postitettiin jäsenmaksun maksaneille Tuomasyhteisön
jäsenille. Lisäksi lehteä jaettiin Tuomasmessujen yhteydessä. Näissä numeroissa Tuomasmessun
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tapahtumille ja uutisoinnille oli varattu oma sivu, jonka sisällön toimitti tuomaspappi Pirjo Kantala.
Lisäksi Askel-lehden toimitus tuotti henkilökuva-jutun, joka liittyi tavalla tai toisella
Tuomasmessuun. Yhteislehteen siirtyminen merkitsi suurta taloudellista säästöä ja toisaalta
laajalevikkinen Askel
Maksettuja mainoksia julkaistiin HS Paikallisessa ja Kirkko ja kaupunki -lehden nettisivuilla
harkitusti, lähinnä merkittävistä tapahtumista tai saarnaajista/musiikkivieraista. Facebookmainontaa, sekä maksullista että ilmaista, käytettiin joka viikko.
.
Helsingin seurakuntayhtymän Kirkko ja kaupunki -lehden seurakuntien tapahtumailmoituksissa ja
nettisivuilla sekä Radio Deissä kerrottiin myös Tuomasmessuista. Lisäksi viestittiin
ohjelmalehtisten, julisteiden ja esitteiden avulla.

10. VARAINHANKINTA
Tuomasyhteisön varainhankinnasta vastasi toiminnanjohtaja, jota Laura Haarlaa avusti.
Varainhankintaa toteutettiin postin kautta lähetetyllä lahjoituspyyntökirjeellä kesäkuussa ja
sähköisen uutiskirjeen pyynnöillä syksyllä. Lisäksi tehtiin video Tuomasmessun sivuille ja
sosiaaliseen mediaan joulukeräyksen toteuttamiseksi. Joulukeräys tuotti n. 2200e omalla
viitenumerolla.
Vuonna 2019 tehtiin Israelin matka. Matka suuntautui Jerusalemiin ja Galileaan. Matkan johtajana
oli Atte Korhola ja Pirjo Kantala, musiikissa Inna ja Juha Vintturi. Paikallisoppaana toimi Helena
Paavilainen. Matkalle osallistui 49 henkilöä. Matka tuotti noin 3010 e.
Sähköinen viestintä mahdollisti erilaiset pienet lahjoituskohteiden nostot.

11. AGRICOLA-YHTEISTYÖ
Agricola-liike jatkoi toimintaansa Helsingin seurakuntayhtymän, Tuomiokirkkoseurakunnan,
Tuomasyhteisön ja HelsinkiMission yhteistyönä. Agricola-liikkeen toiminnanjohtajana toimi pastori
Henrik Wikström.
Kokoukset
• Agricola-ohjausryhmässä Tuomasyhteisöä edusti Pirjo Kantala. Muita jäseniä olivat
Henrik Wikström, Marja Heltelä, Stefan Försen ja Julia Jäkkö. Ohjausryhmä piti kaksi
kokousta vuoden 2019 aikana. Kokouksissa keskeisenä asiana oli yhteistyön kehittäminen
ja screenin hankkiminen Agricolan kirkkoon.

12. TALOUS
Avustuksia saatiin 74 500e (2018: 66 500), siitä Helsingin seurakuntayhtymän osuus oli 65 000 e
ja Espoon seurakuntayhtymän 3000 e, HelsinkiMission avustus Soppasunnuntaille 4000 e ja Esa
Haaramon muistorahaston avustus musiikkitoiminnalle 2500 e, jäsenmaksuja 14 375,00 euroa
(2018:16 234 ), kannatusmaksuja 42991,10 euroa, sisältää suosituskolehdit ympäri Suomea
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8952,99 (2018: 55 776,47) ja kolehtituottoja 79 337,58 euroa (2018: 89 024,24). Henkilöstökulut
olivat yhteensä 161 635,13 euroa (2018:149 616,90). Tuomasyhteisö ry:n tilikauden ylijäämä oli
393,68 euroa (2018 alijäämä 12 257,90 euroa )
City-yhteisöjen Tuki ry. on Tuomasyhteisön toiminnalliseen ja taloudelliseen kokonaisuuteen
kuuluva yhdistys. Yhdistyksen v. 2017 tuottaman Taizé-levyn kolmannen painoksen myynti jatkui
hiljalleen v. 2019. Muutoin yhdistyksen toiminta oli vähäistä.

Helsingissä 25.2.2020
TUOMASYHTEISÖ RY HALLITUS

